Schoolkrant
OBS De Springplank
Jaargang 3
Editie 6

info

Juni 2017

Kalender:
Maandag 3 juli
Nieuwe kinderen uit groep
1 komen kennismaken.
Dinsdag 4 juli 15.30 uur
In het lokaal van groep 5-6
kunnen ouders vragen
stellen over de
groepsindeling van
volgend schooljaar.
Dinsdag 11 juli
Musical voor groep 8
Donderdag 13 juli
13.15 uur ‘uitglijden naar
de nieuwe groep’ en
ouderbedankje!
Vrijdag 14 juli
12.15 uur start
zomervakantie
Maandag 28 augustus
Eerste schooldag 20172018.

Woordje vooraf
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij alweer de laatste INFO het Gekwaak van dit schooljaar. Zoals ieder
jaar zijn de laatste weken vol met drukke activiteiten zoals de schoolreis, het
schoolkamp voor groep 8, de musical voor groep 8 en het kijken in de nieuwe
groep.
Ook zijn de voorbereidingen voor het nieuwe jaar alweer in volle gang. De
jaarbestelling is de deur uit, er wordt meubilair geregeld voor onze extra groep
en alle leerkrachten weten welke groep zij volgend jaar draaien.
Dinsdag 4 juli lichten we om 15.30 uur graag aan ouders toe hoe de
groepsindeling er volgend jaar uit zal zien. U hoort dan bij wie uw kind
volgend jaar in de klas komt.
In deze Info leest u verder belangrijke informatie van de MR, over het
ouderbedankje, de wijkdag en de activiteiten van deze laatste periode van het
schooljaar.
Ik verwacht merendeel van de ouders nog wel ergens te zien op het plein.
Voor alle anderen alvast een hele fijne zomervakantie gewenst!

Met vriendelijke groet, Marcel Peters

Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!

Excellente school
We mogen terugkijken op een goed verlopen schooljaar. Voor het team was dit schooljaar wel het grote
hoogtepunt dat we 23 januari het predicaat ‘excellente school’ kregen. Dit is een van de redenen dat het
aantal aanmeldingen fors is toegenomen. Volgend schooljaar zullen we dan ook met 7 groepen gaan starten
in plaats van 6. We hebben dus ook weer een fulltime leerkracht kunnen aannemen. Daar hoort u in de
formatiebrief van morgen meer over.
Voor ons is het van belang om te weten welke broertjes/zusjes die nu 2,5 -3 jaar zijn ook naar de
Springplank gaan komen. Wilt u zo vriendelijk zijn deze kinderen vast aan te melden? U kunt via de
leerkracht van uw kind of via meneer Marcel een aanmeldformulier aanvragen.
Alvast bedankt!
Ouderbedankje
Het afgelopen schooljaar hebben we weer zeer
veel hulp gehad van hulpouders. Het voor ons als
school echt niet mogelijk om alle feestelijkheden,
excursies, gastlessen, theaterbezoeken etc te doen
zonder hulp van alle ouders die ons hebben
geholpen.
Namens het team, de OR en alle kinderen wil ik
iedereen die ons heeft kunnen helpen, heel
hartelijk danken. Zonder u was het schooljaar een
stuk minder interessant, leerzaam en leuk
geweest!
Om iedereen te bedanken nodigen we alle ouders
op donderdagmiddag 13 juli 14.45 uur uit op
het nieuwe schoolplein van de onderbouw. Hier
staat u een leuke, gezellige verrassing te wachten.
Hier is de mogelijkheid om in alle gezelligheid na
te praten over het afgelopen schooljaar en kennis
te maken met de leerkracht van volgend jaar.
We hopen op een grote opkomst!

Kalender 2017-2018
Op 28 augustus (de eerste schooldag van het
nieuwe schooljaar) krijgen de kinderen de kalender
van het schooljaar 2017-2018 mee naar huis. Hier
vindt u alle activiteiten, studiedagen, vakanties,
vrije dagen terug. Heel handig om op een goede
plek te bewaren!
Omdat vele ouders graag deze data eerder willen
weten in verband met het inplannen van hun
werkrooster staat de kalender volgende week al op
de site van de school.
www.springplankettenleur.nl

kennismaken in de nieuwe groep en ouderbedankje
Donderdagmiddag 13 juli gaan alle kinderen vast ‘oefenen’ in hun groep van volgend schooljaar.
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:
13.05 uur -13.15 uur inloop in de ‘oude’ groep
13.15 uur -13.45 uur uitglijden naar de nieuwe groep in het park. Ouders zijn van harte welkom om te
komen kijken.
13.45 uur -14.45 uur kinderen gaan naar de nieuwe klas met de nieuwe leerkracht en maken kennis.
14.45 uur -16.00 uur ouderbedankje. Vanaf 14.45 uur staat er voor alle ouders en kinderen een gezellige,
‘coole’ verrassing te wachten op het schoolplein. Hier is de mogelijkheid om in alle gezelligheid na te praten
over het afgelopen schooljaar en kennis te maken met de leerkracht van volgend jaar.
We hopen op een grote opkomst!

Het gekwaak van de medezeggenschapraad
Beste ouders, verzorgers,
Het eind van schooljaar 2016/2017 is in zicht. Als medezeggenschapsraad (MR) kijken we terug op een
goed en LeerSaam jaar. We zijn momenteel bezig met de laatste zaken, zoals de schoolgids, in orde te
krijgen om volgend jaar weer fris te starten. Buiten onze reguliere vergaderingen hebben we ook onze
kennis verbeterd. We hebben bijvoorbeeld samen met de medezeggenschapsraden van Stichting LeerSaam
een voorlichtingsbijeenkomst gehad in verband met de nieuwe Wet medezeggenschap op Scholen. Nu
kunnen we ook volgens de nieuwe wetgeving onze werkzaamheden als MR blijven verrichten.
Verder is 1 van de speerpunten van de MR veiligheid in en rondom de school. Zo heeft een ouder gevraagd
of het niet mogelijk is om de trap in de grote hal zichtbaarder te maken voor kinderen die moeilijk of
helemaal geen diepte kunnen zien. We mogen jullie nu bekend maken dat aankomende zomervakantie de
trap een opknapbeurt gaat krijgen. Je kunt dan denken aan verschillende kleuren traptreden.
Afgelopen weken zijn we ook nauw betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor een leerkracht in de
bovenbouw.
Zoals jullie inmiddels weten zullen we na dit schooljaar afscheid gaan nemen van Herman Bosman als
ouderlid van de MR. Graag wijzen wij jullie er nogmaals op dat er een vacature vrijkomt in de
oudergeleding van de MR. We hebben al een reactie ontvangen van een enthousiaste kandidate! We willen
jullie laten weten dat elke ouder/verzorger, van een kind dat op de Springplank naar school gaat, zich aan
kan melden voor een plek in de oudergeleding van de MR. Mochten meerdere ouders zich kandidaat stellen
dan zullen er in de 3de week van het volgende schooljaar verkiezingen gehouden worden. Je kunt jezelf, de
gehele zomervakantie tot 1 september 2017, opgeven via: esmeraldabreur@hotmail.com.
Wij wensen jullie nog een fijne afsluiting van dit schooljaar en een geweldige zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad OBS de Springplank
Juf Madelon, Juf Jolanda, Juf Nienke, Herman Bosman, Sandra Vleeming en Esmeralda Breur

Doe me met de zomeractiviteiten van de Brede School Kalender
Nog even en de zomervakantie begint. Op zoek naar leuke activiteiten voor de kinderen? U
kunt uw kind nog aanmelden voor de volgende vakantieactiviteiten
Via: http://www.bredeschooletten-leur.nl/aanmeldformulier

T8
K9
K10
K11
G13
G14
S5

Bowlen! Groep 5 t/m 8, dinsdag, 25 juli van 14:00-15:00u, €5,- Top Shot Etten-Leur,
Contractbaan
Workshops Spray Painting Zomervakantie Groep 7-8, maandag 17 en dinsdag 18 juli
van 13:30-16:00u, €25,- D’n Overkant , Edward Poppelaan 18
Vakantie S-danskriebels Groep 1,2,3, dinsdag 18 juli, 9:00-10:30u.vrijdag 21 juli, 13:0014:30u,dinsdag 25 juli, 9:00-10:30u, €20,- Ut Praotuis, Achter de Molen 17
Vakantie S-danskriebels Groep 4,5,6, dinsdag 18 juli, 10:30-12:00u. vrijdag 21 juli,
14:30-16:00u, dinsdag 25 juli, 10:30-12:00u, €20,Ut Praotuis, Achter de Molen 17
Ontdek paardenstal ’t Sander Groep 1 t/m 8, zondag 30 juli (zomervakantie), € 7,50, Stal
’t Sander, Sander 15
Natuuravonturiersdag Vakantie, Groep 6-8, woensdag 23 augustus, 10:00-16:00u,€15,bij ECO-IDEE
Lightsaber Training vakantie Groep 6-8, 5 middagen, maandag 21 t/m vrijdag 25
augustus 13.00-14:00u.€25,-, Buiten op het grasveld in het Schoenmakerspark(bij
Cruyfcourt)

Oproep vanuit de ouderraad:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een penningmeester van de ouderraad.
De penningmeester woont de vergaderingen bij (ongeveer 10 vergaderingen per jaar). Daarbij houdt hij/zij
het overzicht bij van de ontvangen ouderbijdragen. Ook zorgt hij/zij voor de gelden die er per activiteit
uitgegeven kunnen worden.
Bent u degene die ons hier graag mee wilt helpen? Dan vertellen wij u graag wat de functie precies inhoudt
en wat er bij komt kijken.
Uw hulp is zeer welkom!
Heeft u interesse, laat het dan even weten bij een van de OR-leden of bij meneer Marcel.
Alvast hartelijk dank!

